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 خورشیدی ۲۹۳۱(تله  ( – میزان    ی امهمناسبت اه

 دسآهذ. هلل جبهعَ ًْجطکیل سبصهبى عضْيث بَ افغبًسحبى:  م1934سپحوبش 25  هیضاى ۵

 : سّص جِبًی بٌبم" جْسيضم ّ جِبًگشدی" سپحوبش 27هیضاى ۲

 جصشف کببل جْسظ گشُّی بٌبم " عبلببى " ۳۵۱۲هیضاى  ۲

افغبًسحبى ّ بشادسش) ضبپْس احوذ پیطیي ضِبدت بی سحوبًَ دکحْس ًجیب اهلل سئیس جوِْس۳۵۱۲هیضاى ۳

 صی ( رسيعَ " عبلببى " دس کببل  . 

 . سّص جِبًی ًب ضٌْايبى : سپحوبش 30 هیضاى ۱

ًوْد ّ بَ جبيص حبیب اهلل پسش ّفبت  افغبًسحبى دس ببغ ببالپبدضبٍ  پیطیي اهیشعبذالشحوي  ۳۴۱۲هیضاى  ۲

 .بضسگص اعالى پبدضبُی ًوْد

 ساديْ کببل اعالى کشد کَ هحوذ ُبضن هیًْذ ّال دس صًذاى دسث بَ خْد کطی صدٍ اسث . ۳۵۲۴هیضاى  ۲

 ًبهگزاسی ضذٍ اسث.« هعلن » بَ عٌْاى سّص اکحْبش : اص سْی سبصهبى يًْسکْ  5 هیضاى۳۵

عیبسات بن افگي اهشيکب ّ اًگلیس هْضع سژين عبلببى سا دس ًقبط هخحلف افغبًسحبى صيش بن ۳۵۱۲هیضاى۳۲

 ببسدهبى قشاس دادًذ. 

 .سّص جِبًی کْدک :اکحْبش 8هیضاى ۳۳

 جشٍ کی سئیس ضْسای اًقالبی، سا اعالم کشد .ساديْ کببل، خبش هشگ ًْس هحوذ  ۳۵۲۱هیضاى  ۳۱

 اعالم کشد. اضشا،" بیغشفی " افغبًسحبى دس جٌګ اّل جِبًی  ۳۴۲۵هیضاى  ۴۴

 .سّص جِبًی ًب بیٌبيبى : اکحْبش 15  هیضاى ۴۵

 عــشفــَ.  : ری الحجَ 9هیضاى ۴۵

 افغبًسحبى جعییي ضذپبدضبٍ هحوذ ًبدس عی هشاسوی بَ حیث  ۳۵۲۱هیضاى ۴۵

 : عیذ سعیذ قشببى )اًطباهلل( ری الحجَ ۳۲ هیضاى ۴۱

 .سّص جِبًی غزا  اکحْبش: 16 هیضاى ۴۱

 .فقش سّص جِبًی :  اکحْبش 17هیضاى ۴۲

ُیئحی اص جبًب افغبًسحبى ّاسد ضِش " بخبسا " ضذ ّ حکْهث ضْسّی سا بَ سسویث  ۳۴۲۲سٌبلَ  ۴۱

 ضٌبخث.


